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Корисryвачам фiнансовоi звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ ввнчурниЙ корпорАтивниЙ
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нацiопальнiй koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку

I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

'-:, !умка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицйний
ФОНД (IНДЕНТ)> (код еДРПОУ З8196927), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю (коМПАНIЯ З УПРАВЛIнНlI АКТИВАМИ (ПРо кдПIТдЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТD, (надалi - Фонд, або Товариство) яка включае Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
станом на З l .|2.20|9 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух
грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власниЙ капiтал за piK що закiнчився зазначеною

.-цlтою, та Примiток до фiнансовоi звiтностi, вкJIючаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в Роздiлi кОснова для думки

iз застереженням)) нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
товАриствА (зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД кIН.ЩЕНТ>, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю кКоМПАНIЯ З УПРАВЛIНнlI АКТИВАМИ кПРо КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ), вiдображае достовiрно, в ycix сутгсвих аспектах фiнансовий стан Товариства
станом на 3l грудня 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (мсФз).

Основа для думки iз застереженням
На думку аудитора, до висловлення думки iз застереженням призвiв вплив коригувань, що

могли б бути потрiбними, якщо б ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(IНДЕНТ)), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ),
здiйснювало подальшу оцiнку довгострокових фiнансових iнвестицii, що облiковуються станом на
З1.|2.201,9 року на балансi в cyMi 5 429 тис. грн., за справедливою вартiстю. В складi довгострокових
фiнансових iнвестицiй облiков}.ються корпоративнi права в статутний капiтал ТОВ <Бiофарма-
Плазма-Iнвест) (код за еДРПОУ 39183285) в cyMi 5 425 тис. грн.
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Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям станом на 31,12.201'9 року не

доступнi, що е ключовим джерелом невизначеностi оцiнок зазначеЕих фiнансових iнвестицiй,

на лумку аудитора вплив змiни в оцiнках може бути значним проте не всеохоплюючим для

фiнансовоi звiтностi Фонлу.

ми провели аудит вiдповiдно до вiдповiдно до Закону Укратни кпро аудит фiнансовоi звiтностi

,u uуо"rоръьку лiяльнiсть> та вiдповiдно до <мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,

огляду, iншого надання BпeBHeHocTi та супутнiх послуг), видання 2016 , 2017 poKiB, (мсА),

прийнятих в якостi нацiональних стандартiв-аулиту рiшенням АУДИТОРСЬКОi IIаЛаТИ УКРаТНИ Ns 361

вiд 08.06.2018 року, для застосування до завдань, виконання яких буле злiйснюватися пiсля 01 липня

2018 року ,u у"iлповiдностi до рiшень Нацiональноi koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в

тому чисЛi кВимог до аудиторського висновкУ, що подасться до Нацiональноi KoMicii з цiнних

паперiв та фондового ринку при розкритгi iнформацiТ про результати дiяльностi iнститутiв спiльного

iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанii з управлiння активами)),

що затвердженi Рiшенням Нацiональноi koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку Украiни N9 991

вiд 11.06.2013 року.
нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в розлiлi <Вiдповiдальнiсть

аудитора за аудиТ фiнансовОi звiтностi) Еашого звiту,

МиенезалежниМиповiДношеннюДоПУБЛIЧноГоАКцIоНЕРНоГоТоВАРИСТВд
(ЗДКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВДН-ЙЙ ВЕНЧУРНЙЙ- КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ

ФонД кIНЩЕНТ>), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

ККОМПАНIЯ З УПРАВЛIНFUI АКТЙВАМИ <ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), ЗГiДНО З

КодексоМ етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнаролних стандартiв етики для бухгалтерiв

(КодекС рмсЕБ) та етичними вимоГами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоТ

звiтностi, а також виконаJIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу рмсЕБ,

ЖЖ'#;Н"#J.Т_ це ,,итання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш

значущиМи пiд чаС нашогО аудитУ фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. I_{i питання розглядались

у ko'TekcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховуваJIись при формуваннi думки

щодо Hei, при цьому ми не висловлюсмо oкpeMoi думки щодо цих питань, ми визначили, що

ключовi питаннЯ аудиrу, про якi необхiдно повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi,

Iнша iнформаuiЯ 
' ть за iншу iнформачiю. Iнша iнформачiя е

управлiнський персонttл несе вlдповlдальнlс,

_iнформаuiею, яка мiститьья у Звiтностi до Нацiональноi koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку
-.u)otq 

pik, у Поясненнях управлiнського персоналу, у Положеннях Товариства,

Наша думка щодо фiнансовоi звiтноЬтi не поширюсться на iншу iнформаuiю та ми не робимо

висновок з будь-яким рiвнЪм впевненостi щодо цiсi iншоi iнформачii,

у зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю с ознайомитися з

iншою iнформаuiсю та при цьому розглянути, чи icHye суттсва невiдповiднiсть мiж iншою

iнформачiсю i фiнансовою Ъвiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця

iншаiнформацiя виглядас такою, ш{о мiстить суттсве викривлення.

Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттсве викривлення

цiеi iншоТ iнформачiТ, мИ зобов'язаНi повiдомИти прО чеЙ факт. Ми не виявили таких фактiв, якi

потрiбно було б включити до звiту,
ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур

внутрiшнЬого аудитУ, внутрiшНього контРолю та систеМ управлiння ризиками в Товариствi,

Сутгсвч """"ir.чченiсть 
щодо безперервностi дiяльностi

не змiнюючи нашоi думки щодо фirпu".оuоi звiтностi, звертасмо Вашу увагу на те, що

Товариство здiйснюс свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноi кризи. В результатi

нестабiльНоi ситуаЧii в YKpaTHi дiяльНiсть Товариства супроводжуеться ризиками, Перелбачити

масштаби "rrn""y ризикiв на майбутнс дiяльностi Товариства на даний момент з достатньою

достовiрнi.r. ,пЁrОжливо. ТомУ фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли би бути



результатом таких ризикiв. вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки будуть

iлентиqiкованi i зможуть бути ouiHeHi,

вiдповцальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовlрне подання

фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до мсФз, .гu за таку систему внутрiшнього контролю, яку

управлiнський ,,ерсонаЛ визначас потрiбною для_rого, щоб ,u6""""" складання фiнансовоi

звiтностi, що не мiстить суттсвих викривлеIIь внаслiдок шахрайства або помилки,

При склаланнi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiда;rьнiсть за оцiнку

здатностi ТоваристВа продовЖуватИ своЮ дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваIочи, за

необхiдностi, питання, пов'язанi з безперервнiстю дiяльностi, та використовуючи принцип

tlрипущення про o..".p.p"HicTb дiяльностi як основи для бlхгаЛТеРС"*1: :ggY;:,Р:Y 
ВИПаДКiВ'

якЩо управлiнський персонал або планус лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не

_vас iнших реальних аJIьтернатив цьому, 
bHicTb за нагляд за процесом

Тi,когонаДiлено"айв"ц"мипоВноВаженняМи,несУтЬВlДпоВlДаI
складання фiнансовоi звiтностi Товариства,

ВИповЦальнiсть аудитора за аудит фiн_ансовоi звiтнОсТ' ,, ,.,л ,}.i,,оuппря
метою нашого аудиту . ";;;;ня'обrрунтованоi 

BIIeBHeHocTi, ЩО фiНаНСОВа ЗВlТНlСТЬ У

цiломУ не мiстить сут,гевого викривлення ""u,пiд* 
шахрайства або помилки, та випуск звiту

аудитора, що мiстить нашу думку,
обrрУнтованаВПеВненiстьеВисокиМрiвнемвпевненостi,проТенеГаранТУе'ЩоаУДит'

проведений вiдповiдно До мсд, завжди iдентифiкуе сут,геве викривлення, якщо таке 1снуе,

викривлення можуть буrи рефьтатом шахраист"а або помилки; вони вважаються сут,гевими,

екщо окремо або В сукупностi з iншими викривленнями, як обrрунтовано очiкусться, вони можуть

впливати на економiчнi рiшення користувачiв, ,ц9 
-пf:йrаЮТЬСЯ 

На ocHoBi Цiеi фiНаНСОВОi ЗВiТНОСТi'

виконуючи аудит вiдповiдriо оЬ u"ro. мСд, ми використовусмо професiйне судження та

дотриму€мось професiйного скептицизму протягом всього аудиту,

Чi1]rTii#r" та оцiнюемо ризики суттевого ""1|i:]_:,":1,9,nu""oBoi 
звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помилки, розробляемо та викону_емо аудиторськi проuедури щодо таких ризикiв, а

також отримусмо аудиторськl докази, що с достатнiми та прйй""rrrrми для забезпечення пiдстав для

висловлення нашоi Думки. Ризик невиявлення суттевих викривл_ен_ьвнаслiдок шахрайства е вищим,

нiж ризик невиявлення сутт€вого викривлення в резупьтатi помилки, оскiльки шахрайство може

включати змову, пiлробку, навмиснi упущення, неправильне трактування або нехтування заходами

внУтрiшньоГо KoнTpono] 
' _-- л--л. . 

' конТролю' яка Ма€ значення Для аУДиТУ' з МеТою
, отримуемо розумiння системи внутрlшнього

розробки аудиторських процелур, якi е прийнятними за даних обставин, але не з метою висловлення

'оу**, 
щодЬ ефекrи"носri ""сr"rи 

внутрiшнього_ контролю Товариства;

. 9цiню€мо прийнятнiсlь. ruarоaо"urrих облiкових полiтик та обГРУНТОВаНiСТЬ ОбЛiКОВИХ ОЦiНОК

i пов'язаних з ними розкриттlв rнформаuii, зроблених управлiнськиМ персонllо-Y:л, 
-.---,

о [охо[имо висновку *ооо прййнятностi застосування управлiнським персоналом

припущенп" ,,iо^-О..Йр.рurrlЬть дiяльно.Ъi "n 
основи для бухгалтерського облiку та, на oc'oBl

отриманих аудиторських доказ_lв, робимо ""a"о"о* 
про те, "" i,"y" суттсва невизначенiсть щодо

подiй або ptoB, якi поставили б .iiir"".r""Й .yrniu МОЖЛИВiСТЬ ТОВаРИСТВа ПРОДОВ*lТ беЗПеРеРВНУ

Дiяльнiсть.ЯкщоМиДохоДиМо.ВисноВ*У'цо.lj::У"u"""11У::{:евоТневизначеностl,миПоВинн1
привернути увагу в своему звlfl аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiт у фiнан_совiй звiтностi

або, якщо TaKi розкриття iнформачii с неналеж""шl", i"йy::l" свою думку, нашi висновки

rрунтуються на аудиторських доказах, отримани- о" a1l1лтт-"-::::у 
аудитора, BTiM майбутнi подii

або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

ОоцiнюсМоЗагаJIЬнепоДання,стрУктУрУтазмiстфiнансовоiзвiтностiВклюЧноЗроЗкриТтяМи
iнформаuii, а також те, чи no**y.'6i;;r;;i звiтнiсть Ьпераuii та подii, що покладенi в основу Ti

складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення' 
з



ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяГ i час проВеденнЯ аудитУ та сутгсвi аудиторсЬкi резульТати, включ.lючи будь-якi
cyTTeBi недолiкИ заходiВ внутрiшнЬого контрОлю, виявленi намИ пiд час аулиту.

ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iM про Bci стосунки й iншi
питання, якi могли б обгрунтовано ввахатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також,
де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв,

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i норматI|вних aKTiB

OctloBHi Bil(oпrocTi llpo ПУБЛIЧ}IЕ
нIiливEрсиФIков,{ниЙ вЕнчурниЙ
(lнДЕн't)) навелено в Таблицi 1,

Таблиця l
.]Yg

п/п показttlлк Значення

1 Повне найменування Товариства

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД (IНДЕНТ>

2
Органiзацiйно-правова форма
Товариства Акцiонерне товариство

J код за €дрпоу з8l'9692]

1

Серiя, номер Виписки з единого
державного реестру юридичних осiб
та фiзичних осiб-пiдприемцiв та дата
проведення державноi реестрацii

Виписка cepii АБ Ns 787657;
Номер запису в единому державному peccTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв 1 067 l02
0000 017764;
,Щата проведення державноi реестрацii 25.04.2012 року

) Мiсцезнаходження 03150, м. Киiв, вулиця fiлова, будинок 2 Б

б Види дiяльностi за КВЕ{-2010 64.З0 Трас,ги. фонди та подiбнi фiнансовi суб'ск,ги

]

Свiдоцтво про внесення iнституту
спiльного iнвестування до Сдиного
державного реестру iнститрiв
спiльного iнвестування, видано
Нацiональною комiсiсю з цiнних
паперiв та фондового ринку

Свiдоцтво Ns 00059,
Реестрацiйний код за €,ЩРIСI l3300059,
дата внесення iнстиryту спiльного iнвестування до
СДРIСI26.06.20l2 року

8 Тип, вид Фонду Закритий, недиверсифiкований

9 Строк дiяльностi Фонлу 100 poKiB з моменту внесення Фонду до единого
державного ре€стру iнститутiв спiльного iнвестування

10 Рiшення про створення Фонду

Рiшення засновника ПУБЛIЧноГо
АКЦIОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(IНДЕНТ)> (Рiшення Ns 1 вiд 01.03.2012 року)

ll Керiвник гlлотгtiкова оксана М иколаiвна

Слiд зазначити, що рiшенням Наглядовоi Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIков лний вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФОНД KIHIEHT>> (Протокол Np 27l|212019-1 ьiд27.|2.2019 року) було затверджено рiшення про
обрання головою Наглядовоi рали Плотнiкову Оксану Миколаiвну.

AKt(lOIlEPIIE ТОВАI'ИС't'ВО (ЗАКРИl'llii
корпорАтиI]ниЙ l[IвЕс,гиt(IЙниЙ Фоt{jl



дудитори зtвначають, що назва Товариства, його органiзашiйно-правова форма господарювання

та види дiяльностi вiдповiдають Статуту Товариства,

управлiння активами пуБлIчного дкцIонЕрного товдриствд (здкритий

нЕдивЕрсиФк6;;йй ввнчуЪirйй корilордтЙвний IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

кIНЩЕНТ>> здiйснюе Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (коМПднIя з упрдвлIння

АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ),
ОсновнiвЦомостiпроТовариствозобмеженоювiдповЦальнiстюкКоМПАНI]flЗ

упрАвлIння АктивАми (про кАпIтАл ЕссЕТ МЕнЕДЖМЕнТD навеДенi в Таблицi 2.

Габлиця 2

Значення

Товариство з обмеженою вlдповlдал

З УПРДВЛIННЯ АКТИВАМИ КПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНРДЖ\4ДНТ))

37641656

!,ата та номер запису в СдиномУ державному peecTpi

Брrо""*r"х осiб та фiзичних осiб_пiдприсмцiв: 19.05.201 1

року Nч 1 068 102 0000 027916

лъ
п/п

Показник

Повllе найлtенування

К;,* Сlх'ПОУ
l,
гэ

I Виписка з Сдиного державного

реестру юридичних осiб та

фiзичних осiб-пiдприсмцiв; дата та

номер запису в еЩР юридичних
осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв

4 Мiсцезнаход}кенtiя 6,

)
OcHoBHi види дiяльностi за КВЕЩ-

2010

ЛiцензiТ
ll
I,1

1-1

б4.JU IРаСТИ, !рOнли la lluлr\Jrrr wtп4rrvvDl чJч v^!+l_, 
l

66.11 Управлiння фiнансовими ринками; 
]

66.19 lнша допоri"."u дiяльнiсть у сферi фiнансових
послуг, KpiM страхування та пенсiйного забезпечення;
4( ?А Vппяппiння fiонп8МИ

++О, видана Нацiона,tlьною

комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку на

провадження професiйноi дiяльностi на фонловому ч:нку
дiяльностi з управлiння активами 1нституцlиних

iHBecTopiB (дiяльноЪтi . уr,рuuпiння активами), Строк лii

лiцензii: 18.08.201 1 р. - 18,08,2016 р,;

Дата видачi лiцензiТ: 20.02,20]'З року;
.Iiiце"зiя ]ф 740, видана Нацiональною комiсiею з цiнних

паперiв та фондового ринку - l2,о7,2Оlб року, строк лii

лiцензiТ з 19.08,2016 року необмежений, на провадження

l ,ЙБ..iПноi дiяльно.ii nu фондовому ринку - дiяльностi з

l йыЙ" u*r""u"nn iнстиiучiйних iHBecTopiB (дiяльностi

l з упr,ав-цiння активами):

I Медвiдь Олена Миколавна

Стаryтний капiтал

,Щля облiКу статутнОго капiталу Товариство використовуе рахунок бухга,птерського облiку 40

кЗаресстрований (пайовий) капiтал>,

У Товариства станом на З1 грудня 2019 рокУ, зареестроuu1_"1л:,_-утний капiтал становить

190 000 000,00 (сто дев,яносто мiльйонiв) гривень, подiле"иИ Hu 190 000 000 ШТУК ПРОСТИХ iМеННИХ

акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1 акцiю 
: ___ __л л_: .глбоятrлтDq ..,

вiдповiдно до Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства створении

початковий статутний капiтал у po.ripi 1 450 000,00 (один МiЛЬйОН ЧОТИРИСТа П'ЯТДеСЯТ ТИСЯЧ)

гривень, подiлений на 1 450 000 штук rrро"r"* iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1

акцiю.
Форма iснування акцiй: бездокументарна,

данi цодо Засновника Товариства наведенi в Таблицi 3,



Таблиця 3

ЛЪ

rllп
Повне н:tймеlrування юридItчноТ особи Iдентифiкацiй

Htll'l кол за
€дрпоу

МiсlцезllаходrкеIIня
юридичноi особлl

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАльнIстю кукрАiнськиЙ
ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННrI ФIНАНСОВИХ
ГРУП)

з729зз56 02090, м. КиiЪ, вул.
Володимира Сосюри, 6,

KiM.303/2

Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
кIНЩЕНТ> було затверджено Рiшенням акцiонера Товариства (Рiшення Ns 3 вiд 11 червня 201З року).

,Щержавна реестрачiя змiн до установчих докуI!(ентiв проведена 1З.06.201З року.
Свiдоцтво про реестрацiю випуску акцiй видано ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (IНДЕНТ) Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку,
що засвiдчуе випуск акцiй на загальну суму 190 000 000 гривень 00 копiйок, номiнальною вартiстю 1

грн.; простих iменних 190 000 000,00 штук; форма iснування акцiй - бездокумеЕтарна.
Реестрацiйний Ns 00397; дата реестрацii 25.06.2013 року.
На протязi 2012 року Товариством було розмiщено 1 450 000 штук акцiй на суму 1 450 тис. грн.,

що пiдlggрджено вiдповiдними первинними документами.
На протязi 2013 року Товариством було розмiщено 76 6|4172 штук акцiй на суму 79 430 тис.

грн., що пiдтверлжено вiдповiдними первинними документами.
Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй перевищуе Iх номiнальну BapTicTb у розмiрi 2 816 тис.

грн., вiднесена до складу додаткового капiталу.
На протязi 2014 року Товариством було розмiцено 74 021t 672 птук акцiй на суму 81 488 тис.

грн., що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами.
Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй перевищуе ix номiнальну BapTicTb у розмiрi 7 466 тис.

грн., вiднесена до складу додаткового капiталу.
На протязi 2014 року Товариством було здiйснено викуп 9102 090 штук акцiй за цiною

10 649 445,30 грн., що пiдтверлжено вiдповiдними первинними документами.
Таким чином, неоплачений капiтал Товариства станом на 3l грудня 2014 року становить 31 914

тис. грн.., вилучений капiтал становить 10 649 тис. грн.
На протязi 2015 року Товариством було розмiщено 25З4I 069 штук акцiй на суму 30 2З8 тис.

грн., що пiдтверлжено вiдповiдними первинними документilпilи.
Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй перевищуе ix номiнальну BapTicTb у розмiрi 4 897 тис.

грн., вiднесена до складу додаткового капiталу.
На протязi 2015 року Товариством було здiйснено викуп 43 65l 494 штук акцiй за цiною 5256'|

тис. грн., що пiлтверджено вiдповiдними первинними документами.
Таким чином, неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2015 року становив 12 57З

тис. грн.,, вилl"rений капiтал становив бЗ 2|6 тис. грн.
На протязi 2016 року Товариством було розмiщено || 754 263 штук акцiй на суму 14 021 тис.

грн., що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами.
Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй перевищуе ix номiнальну BapTicTb у розмiрi 2 267 тис.

грн., вiднесена до складу додаткового капiта,ту.
На протязi 2016 року Товариством було злiйснено викуп акцiй за цiною 4| 2|5 тис. грн., що

пiдтверлжено вiдповiдними первинними документами.
На протязi2017 року Товариство здiйснювало розмiщення акцiй в кiлькостi'77 З89 i35 штук на

суму 89 046 тис. грн,. В тому числi 818 833 штук на суму 9З3 тис. грн., з яких l14 тис. грн. склав
додатковий капiтал, а76 570 302 штук акцiй було розмiщено повторно на суму 92 |4З тис. грн., з них
4 030 тис. грн. за рахунок додаткового капiталу, На протязi 2017 року вiдбувся викуп акцiй на суму
10 071 тис, грн, у кiлькостi 4 З04 510 штук.
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На протязi 2018 року вiдбувся вику 34 722 000 шryк акцiй на суму 4з 200 880,00 грн.

Товариство здiйснювitJlо повторне розмiщення 10 957 78I штук ранiше викуплених акцiй на суму

l3 030 тис. грн.., в тому числi (49) тис. грн. за рахунок додаткового капiта;lу.

Таким чином, неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2018 року вiдсутнiй,

вилучений капiтал становить 47 446 тис, грн., додатковий капiтал стЕlновить 13 481 тис. грн.

На протязi звiтного 2019 року вiдбувся викуп акцiй на суму 15 504 827,47 грн. у кiлькостi 12 81з

907 штук та здiйснено розмiщення акцiй повторно на суму 70694lr,10 грн. в кiлькостi 573 
,77З шт., з

них 7 тис. грн. за рахунок додаткового капiта;lу.
Таким чином, неоплачений капiтал Товариства станом на 3l грудня 2019 року вiдсутнiй,

вилучений капiтал становить 62244 тис. Грн., додатковий капiтал становить 1з 474 тис. грн.

на думку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix сутгсвих аспектах

вiдllовiдас вимогам чинного законодавства.
нова редакчiя Стаryту ПУБЛIЧНОJО 4ЦЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИИ

нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицtйниЙ Фонд
кIН,ЩЕНТ>) затверджена Позачерговими загz}льними зборами (Протокол ]ф б вiд 20.|0.2014 року),

,Щержавна реестрачiя змiн до установчих документiв провеДена2|.I|.20|4 року.
на лумку аулиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix сут,тсвих аспектах

вiдповiдас вимогам чинного законодавства.
дулитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим

документам
Щодо можливостi (спроможrrостi) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнrсть

протягом найближчих 12 мiсяцiв

Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядаеться аудитороМ у вiдповiлностi до МСА
570 кБезперервнiсть дiяльностi> (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме свою

дiяльнiсть у бп"."поrу майбутньоМУ, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти fi.

Фiнансова звiтнiсть 'io"uprbrua пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi.

Управлiнський персонал Товариства плануе вживання заходiв для покращення показникiв дiяльностi

та подаJIьшого розвитку Товариства.
Зiбранi до**" ia аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пiдстав сумнiватись в

здатностi 1o"ap"crua безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
використовуючи,u"run"i процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми не

знайшли доказiв про порушення принципiв функuiонування Товариства,

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаемо увагу на те, що в YKpaiHi

icHyc невпевненiсть щодо *o*n""oao майбутнього напрямку внутрiшньоТ економiчноi полiтики,

нормативно-правовот бжи тарозвитку полiтичноi ситуачii. Ми не масмо змоги передбачити можливi

маибутнi змiни У цих умовах та ix вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi

перспективи Товариства,

щодо виповiдностi прийнятоi управлiнським персоналом ТОВаРИСТВа ОбЛiКОВОi

полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та мсФз,
Концептуальною основою фiнансЬвоi звiiностi Товариства за piK, що закiнчивоя 31 грулня

20l9 року, с Мiжнароднi стандарr, бi"u""овоi звiтностi (мсФз), включаючи Мiжнароднi стандарти

бухгалтерСькогО оdлiкУ (мсБо) ,u Тпу*uЧення (КТМФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних

стандартiв бlхгалтерського облiку (РМСБО).
Принципи побудови, методи i прочелури застосування облiковоi полiтики Товариства,

здiйснюються згiдно Наказу <Про органiзаuiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику

товариства>.
облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначае основн1 засади ведення

бlхгалтерСькогО облiкУ та складання фiнаНсовоi звiтностi з дотриманням основних принципiв та

забезпеченням методiв оцiнки ,u р..arрацii господарських операцiй, якi передбаченi Законом

Украiни <Про бухга-lrтерський облiк ia фiнансову звiтнiсть в Украiнi) N9 996-XIV вiд 16.07,1999 року

зi змiнами та доповненнями та Мiжнародними стандартами фiНаНСОВОi ЗВiТНОСТi, (НаДаЛi МСФЗ),



Облiкова полiтика Товариства розкривае основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi
товариство використовуе при веденi облiку та складання звiтностi вiдповiдно до МсФз. облiкова
полiтика встановлюе принципи визнання та оцiнки об'ектiв облiку, визначення та деталiзацiТ окремих
статей фiнансовоТ звiтностi Товариства.

Розкриття iнформацii у фiнансовiй звiтностi.

Роз кр аmmя iнф орма цii' с mо со в tto акm uв iB

Нематерiальнi активи, незавершенi капiтальнi iнвестицii, ocHoBHi засоби, довгостроковi
бiологiчнi активи, довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi rrеоборотнi активи

У результатi проведеноТ перевiрки аулиторами встановлено, що станом на 31 ,12.2019 року на
баrrансi Товариства не облiковlтоться незавершенi капiтальнi iнвестицii, нематерiальнi активи,
ocHoBHi засоби, довгостроковi бiологiчнi активи, довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi
необоротнi актив, що вiдповiдае даним облiкових регiстрiв.

Фiнансовi iнвестицii
За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв

аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31.1,2.20119 року на ба-гrансi

Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицii (iншi фiнансовi iнвестицii) в cyMi 5 429
тис. грн. (корпоративнi права в cTaTyTHi капiтали iнших товариств).

Станом на 31.|2.2019 року на ба-шансi Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi
iнвестицii, а саме, iнвестицii в асоцiйованi пiдприемства, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з

вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку вiдповiдно до МСФЗ 9. Ринковi
котирування по зчu}наченим фiнансовим iнвестицiям не доступнi.

Керiвництво Товариства вважае, що частки Товариств облiковуються на ба_пансi Товариства за
справедливою вартiстю.

Таблиця 4

Частка в статутнопtу капiталi Часткаr'%
Ст:lttом lta

31.12.2019 р.l,гltс.
грн.

Часткаr'/u
С,гаltоu на

31.12.2018 р.,-глlс.
грII.

ТОВ <Бiофарма-Iнвест> (код за
€дрпоу з5942229)

п 0 6,9 3 600

ТОВ кБiофарма-Плазма-Iнвест> (код за
сдрпоу 3918з285)

1,6 5 425 l0 0

ТОВ кБiофарма-Плазма> (код за
едрпоу 39000694)

l0 2 10 2

ТОВ кФармацевтичний завод
кБiофармо, (код за е.ЩРПОУ

39071 152)
0 0 10 7 003

ТОВ кЧеркаси-Плазма> (код за
едрпоу 41805628)

10 2 l0 2

Всього 5 429 10 607

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв
аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що cTa[IoM на 3l .|2.201'9 року на балансi
Товариства не облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицii.

Iнформацiя щодо фiнансових iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках ло рiчноi фiнансовоi
звiтностi.

Щебiторська заборгованiсть
.Щовгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства станом на З1.12.2019 року вiдсутня.



Поточна дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31 ,|2,201t9

року вiдсутня, йо вiдповiдас первинним документам та даним peccTpiB аналiтичного та

синтетичного облiку,

.Щебiторська заборгованiсть Товариства за виданими аВансаI\,{и складас станом на 31,12,2019 року

3 тис. грн.
.Щебiторська заборгованiсть Товариства за 

]

на З 1.12.2019 року 5 82З тис. грн,

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

206 088 тис. грн., що вiдповiдае первиIIним

синтетичного облiку,
Аулиторами дослiджено, що

вiдповiдають вимогам МСФЗ,
Iнформачiя щодо дебiторськоi

фiнансовоI звiтностi,

розрахунками з нарахованих доходiв складас станом

Товариства
документам

станом на 31.12.2019 року становить

та даним peecTpiB аналiтичного та

визнаЕня, облiк та оцiнка дебiторськоi Товариства в цiлому

заборговаНостi розкРита ТоваРиством в Примiтках до рiчноi

Гропrовi KoIIITII

Залишок грошових коштiв Товариства станоМ на 31 .|2,2о19 року на рахунках Товариства склав

l тис. грн., що вiдповiдас банкiвським випискам та даним, вiдъбраженим в фiнансовiй звiтностi

Товариства.

Р оз кр ummя iнф ормацit uцо d о з о б о в' яз ань

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства

ДудиторамИ доспiджено, щО визнання, облiК та оцiнка зобов'язань Товариства в цiлому

вiдповiдають вимогам Мiжнародного стандарту б1*.ап,.р,ького облiку 37 <Забезпечення, yMoBHi

зобов'язання та yMoBHi активи>, який вида""й Рuдоо a Мi*"uродних стандартiв бухгалтерського

облiкУ (рмсБо) та застосОвуеться з 0l липня 1999 року (зi змiнапrи та доповненнями),

,Щовгостроковi кредити банкiв на балансi Товариства станоМ на з|,|2,20lr9 року не

облiковуються.
Iншi довгостроковi зобов'язання станом на3:..|2,2о19 року складають 177 тис, грн,

Станом на З1 .|2,.20:19 року на бухга_rrтерських рахунках Товариства облiковуеться кредиторська

заборговаНiсть за товари, роботи, послуги в cyMi 32 тис, грн"

Поточнi зобов'язання за розрахунками станом на 31.t2 .20.'g рокУ вiдсутнi' що вiдповiдас даниМ

первинниХ документiв та даниМ peccTpiB аншliтичнОго та синтетичного облiку,

Станом на 31 .|2.2О|gроку на бухгалтерських рахунках Товариства облiковуються iншi поточнi

зобов'язання в cyMi 2 тис. грн., йо 
"iдrrЬ"iдае 

даним первинних документiв та даним peecTpiB

аналiтичного та синтетичного облiку,

Р о з кр аmmя iH ф о рм а цi:i що d о ф iH ан с о в uх р езуль поmiв
Щоходи

вiдображення доходiв в 
. 
бухгалтерському облiку товариства здiйснюеться на пiдставi

наступних первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових

вiдомостей та iнших первинних документiв, передба,"""* статтею 9 Закону Ns 996,

за результатаN{и аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журна,ltах - ордерах

та оборотно-саJIьдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства за 2019 piK

вiдповiдають первинним документам, . тл_л.^_,л.._
на лумку аулиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства В ycix СУТТ€ВИХ аСПеКТаХ

ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнарод"о,о "uI{дарту 
фiнансовот звiтностi 15 кщохiд вiд

договорiв з клiентами>.

згiдно даних бlхгалтерського облiку та звiтностi величина iнших операuiйних доходiв за 2019

piK склала 7 880 тис. грн., величина iнших фiнансових доходiв Товариства за 2019 piK скла;lа 28 306

тис. грн., величина iнших доходiв склilIа 30 60З тис, грн,

IнформачiяЩоДоДохоДiвроЗкриТаТовариствомвПримiткахдофiнансовоiзвiтностi. 9



Витрати
На думкУ аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм мсБо,
Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюеться на пiдставi наступних первинних

документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових

документiв' 
lT\,fL яt,пLтопс,ькоТ пепевiоки встанов, i вiдображено в журналах-за результатами аудиторськот перевiрки встановлено, що данl, як]

ордераХ'та оборОтно-саJIьдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному вlдповlдають

первинним документам та даним фiнансовоТ звiтностi Товариства за 2019 piK,

Ддмiнiстративнi витрати Товариства за 2019 piK склали 430 тис. грн., iншi операuiйнi витрати

склали 2 080 тис. грн., фiнансовi ""rpur" 
склали з зз4 тис, грн., iншi витрати Товариства склulли

10 60З тис. грн. Що склалу iнших 
""rpu, 

за piK Товариством вiднесено уuiнку фiнансових iнвестицiй,

якi облiковуються на Балансi по справедпивiй BapTocTi.

Iнформачiя щодо витрат розкрита в Примiтках до фiнансовоi звiтностi,

Елементп операчiйних витрат за 2019 piK
Таблиця 5

Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством за 2019 piK,

фiнансовИ* p..ynuruionл дiяльНостi Товариства став прибуток у розмiрi 50 З42 тис, грн,

ДулиторИ вважають, що звiт ,rро бiпurпсовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK в

ycix суттевих аспектах повно i достовiрно вiдобража€ величину i структуру доходiв та витрат

Товариства.

IнформаЦiя do Звimу прО рух zрошОвчх кошmiв (за ПРЯtчtUМ меmоdом),

Iнформаuiя про грошовi .rоrо*" Товариства нада€ користувачам фiнансових звiтiв змогу

оцiнити спроможнiсть товариства генерувати грошовi *о-r" та iх,1квiвzLIIенти, а також оцiнити

потреби суб'екта господарювання у використаннi цих грошових потокlв,

товариство "a N(ua за:tишкiв грошових коштiв, якi утримуються i с недоступними для

використання, не маС невикориСтаниХ запозичених коштiв, що с на,Iвними для майбутньоi

операчiйноI дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до яких iснують буд"-

якi обмеження щодо використання.
Залишок грошових коштiв станом на З1,12,2019 року на рахунках у банках складас 1 тис, грн

Iнформацiя dо звimу про власнuй капimалl (змiна у власному капimшi)

За дацими Бшансу ълас"иt капiтал Товариства станом на 31 грудня 2019 року складас суму

2|1 |З5 тис. грн.
BiH складаеться iз зареестрованого (пайового) капiталу в розмiрi.190 000 тис, грн,, додаткового

капiталу в розмiрi |з 4,7i тис. грн.о нерозподiленого прибутку в розмiрi 75 905 тис. грн,, вилученого

капiталУ в розмiрi 62244 тис, грн' 
l кяпiт2пч неоплач ном на 31 грулня 2019 рокУкапiталу у лооuiнках, резервного капiталу, неоплаченого капlталу ста

Товариство не мае.
на лумку аудитора, розмiр та структура власного капiта_ttу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi

Товариства станом на З|.|2.201 9 року достовiрно,
Розкритгя iнформачii про'змiн" у .**i власного капiталу Товариства протягом 2019 року

наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал,

Супrа (Trrc. грrr.)
I}ltTpaT,lI дiяльtrостi Фоuдrу

N4атерiальнi BlrT

витра,ги на оп цi
вiдрахування на соцiапьнi заходи

дtчtор,гизацiя

Iнtпi операцiйнi BIl

10
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Стаryтний капiтал

,Щля облiКу статутнОго капiтаЛу ТовариСтво викоРистовуе рахуноК бухгалтерського облiку 40

кЗареестрований (пайовий) капiтал>,

у товариства станом на 31 груд11 2019 року, зареестр*_u:]Iл:l-утний капiтал становить

190 000 000,00 (сто дев,яносто мiльйЬнiв) гривень, подiл"н"t На 190 000 000 ШТУК ПРОСТИХ iМеННИХ

акцiй номiна-пьною вартiстю 1,00 гривня за 1 акцiю _i__,,,лл_i тпряпт.тптп2 с
ВiдповiдноДоСтатУтУТовариствадУ:т::печенняДiяльностiТовариствасТВорении

початковий статутний капiта;r у pJ;i;i r +ъО 000,00 (один мiльйон чотириста п'ятдесят тисяч)

гривень, подiлений на 1 450 000 -ryn npo.r"* iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1

акцiю.
Форма iснування акцiй: бездокрлентарна,

Вилучений капiтал Товариства CTaHOrvLHa З 1 грулн я20|9 року становить 4'7 466 тис, грн,

Станом на З 1 грулня 20i9 року зареестрованими участниками Товариства е: 
Iаблиця 6

учасr,нпкrr

@ffi
I tIВЕСТМЕLl'ГС JIllч{lТВД (ТЕСОМА RlA

lNVESTMENTS LIMITED, кlпр)

Зага.rlьна
lti.llbKicTb

цiннrrх паперiв,
Iшт.

Загальна
номiнальна

BapTicTb цiнних
паперiв, црц:__

Вiдсоток у
СК,Уо

- п.о,)4зо:'136 979 l84 1зб 979 184,00

2 501 931 2 501 9з1.00 1,316805
нЕ302з01 компАнIя нluьtrrА

НВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД CIIOBERA
INv Е S TMENT S LдйI]Ер.I(IпD__

на лумку аудиторiв, формування статутного кашiталу Товариства в ycix суттевих аспектах

вiдповiдае вимогам чинного законодавства, лу товариства установчим
дулитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статугного капlта

документам' Власний капiтал

За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2019 року складас суму

2|7 |З5 тис. грн.
BiH складасться iз заресстрованого (пайового) капiтшrу " 

p":Yl|i,],99 0оО тис, грн,, додаткового

капiталу в розмiрi lз 474тис. грн., нерозполiленого прибутку в розмiрi 75 905 тис. грн., вилученого

капiта-гtу в розмiрi б2244 тис, грн, 
л -,л-i-о-rz Еалттпяl 1ном на З1 грулня 2019 року

КапiталУУлооЦiнках'реЗерВногокапiталУ'нооплаченоГокапlТаЛУсТi
товариств;rilrýъ^итора, 

розмiр та структура власного капiта.пу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi

товариства станом на 31 .|2.20]'9 РОКУ ДОСТОВlРТ 
__лл,,л_л _о_i.гяпv ToRi 2019 року

розкритгя iнформачii про .ri", у склалi власного капiтшrу Товариства протягом ,

наведено To"upr.ruo* в Звiтi "|о _"п*"ий ..капiтал 
вiдповiдно до Мiжнародного стандарту

бухгалтерського облiку t uподurrпi" бirruп"о"оi звiтносТi>, ЯКИЙ ВИДаНИЙ РаДОЮ З МiЖНаРОДНИХ

стандартiв бухгалтерського облiку еЙсво) та застосовуеться з 01 сiчня 2009 року (зi змiнами та

ДОПОВНеННЯМИ)' 
Щодо BapTocTi чистих активiв

ВартiстьЧисТихактивiвТовариствастаноМна31,|2'2О:lgрокУстаноВиТьсУмУ217135тис.
,pn,, *о uЙпоuiдu. "io.y"*y роздiлу i nu."uy Балансу Товариства на вказану даТУ,

вартiстьнеоборотнихактивlвтовариствастаномruъt.tz.zоl9рокустановить 
54z9 тис,грн,

ВартiстьоборотнихакТиВlВТовариствастаномнаЗl.|2'2019рокУсТаноВиТь2l1915Тис.грн..
ВартiстЬ rrоrъ.r""* зобов'язань iЪабезпечень Товариства станом на 31 ,|2,20],9 року становить

32 тис. грн..
Iншi довгостроковi зобов'язання складаютъ |77 тис, грн,
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Аулитори пiдтверджують лостовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть чинному законодавству в
ycix сl.ттевих аспектах даних щодо визнання, класифiкацii та оцiнки активiв та зобов'язань.

З урахуванням витрат понесених та доходiв отриманих за 2019 piK, фiнансовим результатом
дiяльностi Товариства став прибуток в розмiрi 50З42 тис. грЕ.

Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK в
ycix суттсвих аспектах повно i достовiрно вiдображае величину i структуру доходiв та витрат
Товариства.

Iнформачiя про BapTicTb чистих активiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицrйний
ФОНД KIHIEHT>, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю кКоМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АкТИВАМИ (ПРо КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ) наведена в Таблицi 7.

Таблиця7

NЪ з/п Hal"t пrelIyBa Il ня поltilзнrIка
ЗtI:tчення

показIIлtка на 31
груднrI2019 р.

1 Активи фонду, тис. грн. (orriHHa BapTicTb) 217 з44
2 Зобов'язання фонду, тис. грн. 209
J BapTicTb чистих активiв фонду, тис. грн. (ряд.1- рял.2) 2I7 |з5

Слiд зазначити, що розмiр активiв Фонду вiдповiдае мiнiмальному обсягу активiв,
встановленому законом. Вимоги нормативно-правових aKTiB НКI]ПФР, що регулюють порядок
визначення BapTocTi чистих активiв Фонду дотримуються.

Скlrад,та структура активiвl що перебувають в портфелi Фонду

Iнформацiю про склад i структуру активiв, що перебувають в портфелi Фонду наведено в
Таблицi 8.

'Габлиця 8

По,го.rнi aKTllBlr ICI Сума (Tlrc. грн.)
Вiдсоток у загальнiй
балансовiлi BapTocTi

активiв (7о)

,Щебiторська заборгованiсть за розрtlхунками за
виданими авансами

J 0,00

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з

нарахованих доходiв
5 823 ),7<

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 206 088 q,7 )5
Грошовi кошти 1 0,00

Усього 211 915 100

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв
аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на З1.12,2019 року на ба:rансi
Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицii в cyMi 5 429 тис. грн.

На думку аудитора, склад та структура активiв Фонду, в цiлому вiдповiдае вимогам дiючого
законодавства, та нормативних документiв Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку, в тому числi кПоложення про склад та структуру активiв iнституту спiльного iнвестування>,
затвердженого Рiшенням Нацiона;lьноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку Ns 175З вiд
10.09.2013 року, що висуваються до даного виду ICI.
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Про суми витрат вiдшкодованих за рахунок активiв Товариства

На лумку аудитора витрати, вiдшкодованi за рахуIIок активiв Фонду, в цiлому вiдповiдають

вимогам дiючого законодавства, та нормативних документiв Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та

фонлового ринку, в тому числi кположенню про склад i розмiр витрат, що вiдшкодовуються за

pu*ynon акйвiв 
-iнституту 

спiльного iнвестування), затвердженого Рiшенням Нацiонаrrьноi koMicii з

цiнних паперiв та фонлового ринку Jtlb 1468 вiд 13.08.2013 року.

Система внутрiшнього аудиry (контролю)

В Товариствi з обмеженою вiдповiда.ttьнiстю кКоМПАнIя з упрАвлIнFUI АктивАми
кпро кдпIтдл ЕссЕт мЕнЕджмЕнт)) icHye система внутрiшнього аудиТУ (РiШеННЯ ПРО

створення Служби внутрiшнього аудиту затверджено Протоколом Np 29l|212012-1 вlд 29.12,2012

року), необхiдна дп" .ппuдання фiнЬнсовоi звiтностi, яка не мiстить сутт€Вих ВИКРИВЛеНЬ УНаСЛiДОК

шахрайства або помилок.
Про ступiнь ризику ICI- вiдповiдно до <<положення щодо пруденчiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на

фондовому ринку та вимог до системи управлiнЕя ризиками)>, затвердженого Рiшення Нацiональноi

KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку 01.10.2015 Ns 1597 венчурнi фонди такий розрахунок не

здiйснюють.
вiдповiдно до Положення щодо пруленшiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на фонловому

ринку та вимог до системи управлiнп"-рrarпuми, затвердженого Рiшенням Нацiональнот koMicii з

uinr"" паперiв та фондового ринку вiд 01.10.20t5poKy Ns |59,7, Товариство не розраховус

пруленчiйнi показники.

Iнформачiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вцображення у

фiнансовiйiвiтностi, проте можуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан,' 
ПоДiй пiслЯ дати-баланСУо Що можуть мати суттевий вплив на фiнансовий стан Товариства по

заявi управлiнського персоналу, були вiдсутнi.

Iнформаuiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до u"ro, мсБо 24 <Розкриття iнформачii про зв'язанi сторони>> та МСА 550

кпов'язанi сторони>) ми звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку

пов'язаних осiб та, за HarIBHocTi таких осiб, характеру операцiй з ними

згiдно мсФз, пов,язаними сторонами вважаються: пiдприсмства, ЩО ЗНаХОДЯТЬСЯ ПlД

контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприсмства або фiзичнi особи, що прямо або

опосередковано здiйснюють контроль Товариством або суттево впливають на його дiяльнiсть, а

також близькi члени родини такоi фiзичноi особи,

Iнформачiя про пов'язаних осiб корпоративного iнвестицiйного фонду
Ьфоiмачiя npb y.ru"*r"KiB та голову 

"а.п"до"оi рали корпоративного iнвестицiйного фонду:
Таблиця 9

рупа Ns
зlп

Повне найменування
юридичноi особи -

учасника чи
прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноi
особи - учасникц..
голови наглядовоll р*"

| *opnopar"u"oro
| Фо"лч

Код за СДРПОУ
юридичноi особи -

учасника або

реестрачiйний номер
облiковоi картки платника
податкiв фiзичноi особи -

учасника, голови
наглядовоi ради

корпоративного фонлу *

Мiсчезнахолження 
]

юридичноi особи чи
паспортнi данi
фiзичноi особи,

щодо якоi
подаеться
iнформачiя

Частка в

статугному
капiталi

корпоративного
фонлу, 

О%**

Належнiсть фiзичноi особи -

учасника до суб'сктiв,
визначоних статтею 3 Закону

Украiни <Про запобiгання
корупчii>, та.iабо частка

лержавноi чи комунальноi
власностi в юриличнiй особi -

учаснику

l 2 J 4 5 6 1

А Y.tacHttKIr -

фiзltчrli осtlбlr

1з



Б УчасltltкIt -

lорllд11.1нi особи

l
КТЕКОМАРIЯ

IHBECTMEHTC
ЛIМIТЕД)

нгj з0289.+
l, Lampousas Street,
l095, Нiкосiя, Кiпр

L)8,2lo^
Ilc l\1ac

2
(нIоБЕрА

lHBECTMEHTC
ЛIМIТЕД)

1-IE з0220l l, Lampousas Street,
1095, Нiкосiя, Кiпр

1,79%
немае

в Голова
наглядово[ ради

l плотнiкова
оксана

МиколаIвна

26 l 570748 l Паспорт ММ N9
960985, виданий

Комiнтернiвським
рв хму умвсу

в Харкiвськiй
областi,

l З.04.2001р.

не належить

Усього: l00

В 2019 роцi Товариство не здiйснювало операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг
мiж пов'язаними сторонами. Буль-яка заборгованiсть з повlязаними сторонами в балансi Товариства
вiдсутня.

За piK, що закiнчився 3l грулня 2019 року, не мас заборгованостi за сумами, що пiдлягають
виплатi пов|язаним сторонам.

Оцiнка можливоТ HarIBHocTi проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводиться
Товариством в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiдноi пов'язаноi
сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

Винагороди у формi акцiй - не нараховувались та не отримувались.
в процесi перевiрки фiнансовоi звiтностi Товариства, в iнформацii щодо перелiку пов'язаних

осiб та операцiй з такими особами невiдповiдностей не встановлено.

Про лотримання вимог нормативно - правових aKTiB Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку

Пiд час перевiрки фактiв порушення вимог нормативно-правових aKTiB Нацiональноi KoMicii з

цiнних паперiв та фондового ринку, iнформаuiя про жоднi порушення не надана.

Iнформачiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв таlабо зобов'язань,
ймовiрнiсть визнання яких на балансi е достатньо високою, пИ час перевiрки не виявлено.

Ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв таlабо зобовlязань
дуже низька.

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть сутт€во вплинути на
-IlrI.IbIl tc,I,b ПУБJIIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАкРИl'ИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНЛ
кIН7ЩЕНТ)), активll якOго перебуваlоть в управлiннi ToBapllcTBa з обмежеrrою вiдповiдальrriсr,lо
кКО\{tIАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕД}КN{Е[IТ), },
rt а l"l б},,гll ь о rl}, вiдсyтrlя.

Щодо до,грIIN{аIIIIя закоl{олаl}ства у разi лiквiдацiТ Фоrrлу: lliд час rIроведеIIIrя перевiркll
КУА lle прrrйпIа"па ,ко/цIIIIх рilпень що/цо .lliквiлаllii Фонду та аудIrторами lle встаIlовлеtIо rl(олIlltх
ll i.ilcтaB д.Iя п pll l"t tl я,I-I,я р irrlell Il я IIцоло лiквiдацii Ф tl llду.
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Iдентифiкацii та оцiнки аудитором ризикiв сутт€вого викривлення фiнансовоi звiтностi

внаслцок шахрайства
пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язанот з ними дiяльностi для отримання

розумiння суб'екта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як

цього вимагае мсД 315 <Iдентифiкачiя та оцiнювапня ризикiв сутгсвого викривлення через

розумiння суб'екта господарювання i його середовища), нами були виконанi процедури необхiднi

для отримання rнформацii, яка використовувалася пiд час iдентифiкаuii ризикiв суттевого

викривлення внаслiДок шахрайства У вiдповiдностi до мсА 240 кВiдповiдальнiсть аудитоРа, що

стосуеться шахрайства, при аулитi фiнансовоi звiтностi>. Налли були поланi запити ло управлiнського

персоналу та iнших орЙiurr*iв Товариства, якi на нашу думку, ,о*I1_y":iл:т_фзмацiю, яка,

ймовiрно, може оо.rо*ь.r" при iдентифiкачii ризикiв суттевого викривлення в наслiдок шахрайства

або помилки. Нами u"*o"uni аналiтичнi ,rроu.лурr, в томУ числi по cyTi з використанням

деталiзованих даних, спостереження та iншi. йи оrр"**" розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi

суб'екта господарювання' структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та

спосiб фiнансуваrr"", обпi*о"у-попЙку, uiлi та стратегii i пъв'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та

огляди фiнансових результатiв' тоDl,ц ori плпхсvть c.Bi пчити пDо Mo)t фiнансовами не оrр"*-" доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливlсть того, що (

звiтнiсть мiстить суттсве викривлення внаслiдок шахрайства.

Illrшi пи,гаtlня
OcttoBtti Biio.1rocпti про ayDlttltopcbKy tllip;lty пш у.vовч dozoBopy ttct п1loBeietttttt ctydttttty

OcrroBtri вiломостi llpo аудIrторську фiрму наведенi в Таблицi 10,
Таблиця 10

З llit.IcltltrlПоказник
Т""ар*"r" . 

"йеженою 
вiдповiда,цьнiстю кАудиторська

фiрма <Iмона-Аудит)), 2З500277
Повне найменування та
iдентифiкацiйний код юридичноi

паJIати Украiни вiд 26.01.2001 року Ns 98, продовжено

рiшенням Аулиторськоi палати Украiни вiл

iц.og.zots року, N9 3 15/3 до 24.09.2020 року;

Номер бпанку Ns0751, затверджене Рiшенням АПУ вiд

25.01.201 8 року Nэ354i3

Номер та дата Свiдоцтва про

вкJIючення до Реестру
аудиторських фiрм та аудиторiв,
виданого АПУ

Свiдоцтво Аулиторськоi палати

Украiни про те, що суб'ект
аудиторськоi дiяльностi пройшов
зовнiшню перевiрку системи
контролю якостi аудиторських
послуг, створеноi вiдповiдно до
стандартiв аудиту, норм
професiйноi етики та законодавчих
i нормативних вимог, що

регулюють аудиторську дiяльнiсть

Номер ресстру Суб'скry
аудиторськоТ дiяльностi для
здiйснення обов'язкового аудиту

Benru*o Ольга ВолодимирiвrIа
сертифiкат аудитора ссрiя А N9 0005 l 82, виданий

пiшенням АудиторсьrtоТ палати Украiни Ng 109 вiлгенерального директора, серiя,

номер, дата видачi Qqр]цфiкu,а

Грiзвище, iм'я, по батьковi



аудитора, виданого АПУ 2З,04,2002 року, lrродовжений рiшенням N356/2 вiд
29.03.20|8 року чинний до23.04.2022 року

д.l Прiзвище, iм'я, по батьковi
аудитора, який проводив
аудиторську перевiрку, серiя,
номер, дата видачi Сертифiката
аудитора. виданого АПУ

Майборода Олена Олексанлрiвна
сертифiкат аудитора серiя А ]ф 007738, виданий

рiшенням Аулиторськоi палати Украiни Ns 360/2 вiд
31.05.2018 року, чинний до 31.05.2023 року

5 Мiсцезнаходlttеilня: 010З0, пл. Киiв, вул. Пирогова,2lЗ7
6 Адреса здiйснення дiяльностi 02l40, м. Киiв, проспект М. Бахtана,26, оф.95
1 'I'елефон/ факс 044 565-77 -22, 565-99-99
8 E-mail rnai l (a)imona-aud i t. tta

9 Веб-саilт wwъ,.imona-atrdit.ua

Згiдно з Додатком ]ф9 до,Щоговору JФ179 вiд 11 червня 2013 року на проведення аудиту
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аулиторська фiрма <IMoHa - Аудит>, що дiе на пiдставi
свiдоцтва про внесення до реестру суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi Ns 0791l, виданого рiшенням
АулиторськоТ палати УкраiЪи вiд 26.01.2001 року Jф 98, продовжено рiшенням Аулиторськоi паJIати

Украiни N9315/3 до 24.09.2020 року, свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi
(номер бланку Ns0751, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року JФ354/З), провело незаJIежну аудиторську
перевiрку первинних та установчих документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕСтицIЙниЙ оонД кIН.ЩЕНТ>, активи якого перебувають
в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ
(ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у складi: Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на
31 грулня 20l9 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 20l9 piK, Звiту про

рух грошових коштiв за 2019 piK, Звiту про власний капiтал за 2019 piK i Примiток до фiнансовоi
звiтностi за 2019 piK на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i
встановленим нормативам.

Перiод проведення перевiрки: з 03 лютого 2020 року року.

l"rборола О.О.Аулитор
(сертифiкат аудитора серiя А N9 007738, виданий рiшенн
31.05.2018 року, чинний до 31 .05.202З року)

Генеральний лиректор

УкраТни Nc З60/2 вiд

(сертифiкат аудитора серiя А J',lЪ 0005182, виданий рiшенням ficbKoi палати Украiни Jф 109 вrд

23.04.2002 року, продовжений рiшенням Jф356/2 вiд 29.03.201 року чинний до 2З.04.2022 року)

.{а I а cK;l:r_laнHя Звiт1, IIеза.IIе,лrIoI,о аулIrтора 23 березrlя 2020 рок1,

Ве",lичко о. I}.
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